
IDEJA PROJEKTA SCIENCE4FUN 
Cilj projekta Science4Fun je najti privlačen in učinkovit način poučevanja

naravoslovja. Z razvojem interaktivnih ter za razumevanje in uporabo enostavnih

virov skušajo projektni partnerji na zanimiv način predstaviti naravoslovne vede, kot

so fizika, biologija, kemija, geologija, okolje in astronomija, da bi učenci odkrili in

razvili svoje STEM sposobnosti.

Projekt poskuša preseči nepripravljenost mladih, predvsem mladih deklet, da

se posvetijo izobraževalni in poklicni poti v znanosti. Učni viri, razviti med

projektom, bodo učitelje opremili z orodji, s katerimi bodo skušali povečati

motivacijo učencev ter jim pokazati, da je znanost lahko zabavna in

razumljiva.

www.science4fun.eu/
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Pilotni testi so bili v poletnih počitnicah in jeseni izvedeni v Sloveniji, na Češkem, v Španiji

in na Nizozemskem. Druge partnerske države začnejo pilotno testiranje januarja 2021. Drugi

krog testiranj bo potekal marca/aprila 2021, zadnji krog pa bo opravljen do julija 2021.

Vseh 5 Moodle tečajev, namenjenih učiteljem, je bilo prevedenih v vse partnerske jezike.

Poljski partner je razvil lastne tečaje.

Vsi partnerji so zaključili lastne izobraževalne vire, kot so video lekcije, načrti lekcij,

interaktivni viri. Ti viri so bili prevedeni in so zdaj na voljo v partnerskih jezikih.    

Partnerji so zbrali obstoječe materiale in jih naložili v repozitorij Science4Fun.      

Priročnik in smernice naj bi bili dokončani do konca januarja 2021.

Spletna stran projekta je bila posodobljena in prevedena v vse partnerske jezike.

Kljub težkim časom, s katerimi se soočamo vsi, partnerji izpolnjujejo zastavljene cilje v skladu s

projektnim načrtom:

SPLETNO PARTNERSKO SREČANJE 10. DECEMBER 2020

D O S E D A N J I  D O S E Ž K I :

www.science4fun.eu/

Čeprav je publikacija nastala s pomočjo podpore Evropske komisije, le-ta  ne izraža njena stališča,
temveč stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršnokoli uporabo informacij, ki so del
te publikacije.

Zaradi pandemije COVID-19 je bilo zadnje projektno srečanje na spletu. Partnerji so razpravljali o
trenutnem stanju in prihodnjih dejavnostih Science4Fun ter razdelitvi nalog.

KAJ SLEDI?

Vsi partnerji začnejo s pilotnim testiranjem v šolah januarja 2021. Če se želite udeležiti
testiranja, se obrnite na odgovornega partnerja v vaši državi.

Za več informacij obiščite našo spletno stran.

https://www.science4fun.eu/

